
Jaarplan DBF 2017 
 

Hoofddoelstellingen: 
 
1. Meer ‘wij-gevoel’ met muzikanten 
2. Plan voor European Blues Challenge in Nederland 
3. Youth showcase naar Memphis en/of andere jeugdinitiatieven  
4. Versteviging van de DBF organisatie 
5. Verbetering DBC o.b.v. evaluatie 
6. Uitvoering DBA nieuwe stijl 
 
 
Ad 1. Meer ‘wij-gevoel’ met muzikanten 
 
Aanleiding: 
 
De DBF is inmiddels 8 jaar bezig, heeft aardig wat bereikt en voert een koers die 
voor het grootste deel bestaat uit de Dutch Blues Awards en de Dutch Blues 
Challenge, met als drijfveer de bluesmuziek. Een aantal muzikanten heeft 
aangegeven een keer van gedachten te willen wisselen met elkaar en de DBF om de 
Blues en Bluesmuzikanten beter op de kaart te zetten. Dit aanbod sluit aan bij een al 
langer levende wens van het DBF-bestuur om meer ‘wij-gevoel’ te ontwikkelen met 
de doelgroep muzikanten, waar we als DBF voor zijn. 

 
Activiteiten: 
 

 Bijeenkomst plannen met muzikanten, die zich hebben aangeboden voor ‘denk-
tank’ en met muzikanten die ervaring hebben in Memphis. 

 Muzikanten meer betrekken bij diverse ontwikkelingen om draagvlak te 
vergroten. 
 

 
Ad 2. Plan voor European Blues Challenge in Nederland 
 
Aanleiding: 
 
Na een poging in 2015 om een geschikte partner te vinden om de European Blues 
Challenge (EBC) naar Nederland te halen, is het plan opnieuw geopperd om tot een 
haalbare constructie qua financiën en organisatie te komen. Een mooi moment zou 
2020 zijn, omdat dan de DBF 10 jaar bestaat.  
 
Activiteiten: 
 

 Opzetten EBC2020 commissie. 

 Vinden van een haalbare constructie, organisator en financieel plan. 

 Kenbaar maken bij vergadering European Blues Union (EBU) dat Nederland een 
bid in wil dienen voor 2020. 

 Opstellen van een bidbook voor de European Blues Union volgens EBU-richtlijn. 
 
 
Ad 3. Youth showcase naar Memphis en/of andere jeugdinitiatieven  
 
Aanleiding: 
 



De DBF heeft als één van de doelstellingen om jeugd kennis laten maken met Blues. 
Er bestaat de mogelijkheid om jonge bluesmuzikanten deel te laten nemen aan de 
‘Youth Showcase’ in Memphis of aan de Pinetop Perkins workshops. Om dit kans 
van slagen te geven, moeten een aantal voorwaarden goed doordacht worden.  
Daarnaast wil de DBF bestaande initiatieven van derden ondersteunen, die 
gerelateerd zijn aan jeugd en Blues. Deze ondersteuning kan o.a. bestaan uit 
financiering vanuit de cultuurkaart (de DBF is cultuurkaart-acceptant) en het benutten 
van het bluesnetwerk. 
 
Activiteiten: 
 

 Voorwaarden (zoals verantwoordelijkheden, verzekering, begeleiding, 
financiering) voor uitzending van jong talent naar Memphis onderzoeken. 

 Mogelijkheden voor de Pinetop Perkins workshops onderzoeken en geschikt jong 
talent benaderen. 

 Vinden van subsidie-mogelijkheden of personen die hier een bijdrage aan willen 
leveren.  

 Contacten leggen met bij de DBF bekende initiatieven van jeugdgerelateerde 
bluesprojecten en -initiatieven en ondersteuning bieden waar mogelijk en 
gewenst. 

 
 
Ad 4. Versteviging van de DBF organisatie 
 
Aanleiding: 
 
De DBF wil blijvend werken aan een stevige en professionele organisatie om haar 
doelstellingen te kunnen bereiken. Dit is continue een uitdaging, omdat de stichting 
een vrijwilligersorganisatie is en beperkte mankracht en financiën heeft. Met name 
op de volgende onderdelen is versterking en kwaliteitsverbetering gewenst: 

 Communicatie en profilering naar buiten toe; 

 Gezonde financiële toekomstsituatie; 

 Voldoende gemotiveerde en competente vrijwilligers, die niet alleen bij een 
evenement, maar ook structureel taken willen vervullen. 
 

Activiteiten: 
 

 Inzetten van projectleider voor nieuw beleid. 

 Inzetten van klankbordgroep met o.a. muzikanten, voor draagvlak en uitvoering 
van nieuw beleid. 

 Opzetten van basisprofielen en betaalde profielen in MyBlues. 

 Werven en betrekken van gemotiveerde nieuwe vrijwilligers, m.n. voor structurele 
taken en functies. 

 
 
Ad 5. Verbetering DBC o.b.v. evaluatie 
 
Aanleiding: 
 
In 2016 hebben er voor het eerst voorrondes in het land plaatsgevonden voor de 
Dutch Blues Challenge. Op basis van de evaluatie wordt bepaald of we hier in 2017 
mee doorgaan en welke aanpassingen nodig zijn. Over het algemeen zijn de 
voorrondes positief ontvangen, met name door de muzikanten. 
 



Activiteiten: 
 

 Analyse van de evaluatie voorrondes en finale, inclusief financiële resultaten. 

 Besluit beleid DBC 2017. 

 Organiseren van de voorrondes en de finale. 
 

 
Ad 6. Uitvoering DBA nieuwe stijl 
 
Aanleiding: 
 
Onder leiding van Kees Dusink heeft een werkgroep diverse 
brainstormbijeenkomsten gehouden in 2016. Een voorstel voor een nieuwe opzet 
DBA is gepresenteerd aan de Raad van Advies en de uitgangspunten zijn 
goedgekeurd. De verbeteringen zijn gebaseerd op de volgend visie: “De Awards 
moeten exclusiever worden en meer status krijgen bij de doelgroep én de blues 
community”. Verdere uitwerking moet plaatsvinden in 2017. 
 
Activiteiten: 
 

 Voorstel concreet uitwerken met werkgroep. 

 Zorgen voor draagvlak voor het voorstel, d.m.v. voorleggen aan individuele 
muzikanten en klankbordgroep. 

 Communicatie over en uitvoering van de nieuwe opzet. 

 


